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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jenis dan Fungsi 

Perkerasan lentur sangat membutuhkan ikatan pada setiap lapisannya salah 

satunya menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Biasanya perkerasan lentur 

digunakan pada lalu lintas ringan yang memiliki beban kecil sampai besar 

tergantung pada iklim dan cuaca yang mempunyai efek pengaruh pada struktur 

perencanaan. (Silvia Sukirman  1999). 

Pada lapisan-lapisan perkerasan lentur ini, di taruh pada bagian tanah dasar 

yang sudah dipadatkan. Sehinggga mampu menerima beban lalu lintas 

ringan,sedang,tinggi dan tekanan itu dapat menyebar ke lapisan dibawahnya 

adalah fungsi lapisan. terlihat (gambar 2.1). (Silvia Sukirman  1999). 

2.2 Fungsi Jalan 

Ada 3 lapis jalan yang memiliki masing-masing fungsi : 

a. Lapis permukaan

- Lapisan harus memiliki stabilitas tinggi untuk penahan beban

vertical dari kendaraan.

Gambar 2.1 
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- Lapis aus untuk menerima getaran dan gesekan roda kendaraan yang 

mengerem. 

- Lapis kedap air , mengatur kemiringan jalan guna menghindari 

resapan air kedalam struktur. 

b. Lapis pondasi atas 

- Lapis yang berfungsi sebagai peresap lapis pondasi bawah. 

- Untuk menahan gaya vertical dari beban kendaraan. 

- Bantalan atau perletakan lapisan permukaan. 

c.  Lapisan pondasi bawah 

- Lapis ini harus mempunya stabilitas yang tinggi dan mempunyai 

CBR diatas  20%, serta memiliki IP dibawah 10%. 

- Efesien penggunaan bahan material, untuk mengurangi tebal lapis 

atasnya. 

- Lapis peresap/resapan, agar tanah air kesamping jalan dan tidak 

terkumpul  pada pondasi jalan. 

- Lapis pertama, penutupan tanah dasar untuk mengurangi efek dari 

pengaruh cuaca agar pelaksanaan berjalan lancar. 

- Lapis filter guna mencegah partikel halus naik ke lapisan pondasi. 

peranan pelayanan jasa distribusi dan sistim jaringan jalan masyarakat dalam 

kota merupakan sistim jaringan jalan sedang (sekunder), sistim jaringan jalan 

sedang (sekunder) disusun mengikuti pola ketentuan menghubungkan kawasan-

kawasan yang mempunyai fungsi primer dan pengaturan tata ruang kota, fungsi 

sekunder ke 1,2,3 dan lain-lain. (UU RI No 34 Tahun 2006). 
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Sejumlah Jalan dapat dibedakan berdasarkan fungsi jalan yaitu:  

a. Perjalanan jarak jauh, melayani angkutan antar provinsi, dengan kecepatan 

tinggi, adalah Jalan arteri 

b. perjalanan jarak sedang, melayani angkutan dalam kota , kecepatan sedang 

adalah jalan kolektor. 

c. perjalanan jarak dekat, melayani angkutan setempat, kecepatan rata-rata 

rendah adalah Jalan lokal.  

 

2.3 Kinerja Perkerasan Jalan 

Fungsi komponen Struktur Perkerasan Jalan sebagai :  

a. Beban lalu lintas yang di limpahkan melalui roda kendaraan, mengakibatkan 

berkurangnya kekokohan jalan seperti lendutan,retak, berlubang, dan 

bergelombang sepanjang lintasan kendaraan, itu tidak di kehendaki terjadinya 

di perkerasan jalan. Maka perlunya stabilitas yang tinggi pada jalan. 

b. Pemberi rasa nyaman dana man kepada pengguna jalan. Oleh karena itu 

permukaan perkerasan perlu kesat, untuk memberikan gesekan yang baik 

antara muka jalan dan ban kendaraan. Agar tidak mudah selip pada kecepatan 

tinggi, sehingga pengemudi. (Silvia Sukirman  1999). 

Tingkat kenyamanan ditentukan berdasarkan anggapan-anggapan sbb: 

a. Keamanan jalan dan kenyamanan jalan telah di sediakan pada pemakai jalan. 

b. Faktor subjektif adalah pada kenyamanan, kembali lagi ke penilaian masing-

masing pada pengemudi. 

c. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur pengawasan yang ada, 

dengan memperhatikan pelaksanaan jalan sesuai spesifikasi jalan.  

d. Perkerasan juga dapat diperoleh dari sejarah per-kerasan tersebut.  

e. Pemeliharaan jalan selama masa pelayanan perlu di lakukan secara periodic 

sehingga umur rencana dapat tercapai. (Silvia Sukirman, 1999). 

Kinerja perkerasan jalan : 



7 
 

 
 

a. IP jalan / Servioeability Index  

b. IK jalan / Road Condition Index  

IP jalan diperkenalkan: AASHTO. dari pengamatan diperoleh kondisi jalan, 

yang rusak seperti retak, lajur roda memiliki lendutan/gelombang, dan kekasaran 

pada struktur permukaan, dll, yang terjadi selama umur rencana. (Silvia Sukirman  

1999).  

IP dapat bervariasi dari nilai angka 0 s/d 5, masing - masing angka yang 

menunjukkan fungsi pelayanan seperti tabel 2.1 di bawah ini :  

 

2.4 Umur Rencana  

Jumlah tahun jalan dibuka untuk lalu-lintas kendaraan sarnpai diperlukan 

overlay lapisan perkerasan di namakan sebagai UR (Umur rencana) perkerasan 

jalan. Dilakukanya pemeliharaan Selama UR tersebut harus dilakukan. 

pengambilan UR (umur rencana) 20 tahun biasanya paling umum di gunkanan 

untuk umur rencana jalan baru sedangkan untuk peningkatan jalan  adalah  10 

tahun. (Silvia Sukirman  1999). 

2.5 Lalu Lintas  

Pengaruh proses perencanaan tebal perkerasan lentur terdapat factor yang 

harus di perhatikan sebagai berikut : 

a. Beban lalu lintas 

b. Sifat tanah dasar  

Tabel 2.1 
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c. Fungsi jalan  

d. Kondisi lingkungan 

e. Kinerja struktur perkerasan  

f. Sifat dan jumlah bahan baku yang tersedia 

g. Bentuk geometric jalan 

h. Kondisi perkerasan saat ini (Silvia Sukirman  1999). 

 

2.5.1 Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas di definisikan sebagai sejumlah kendaran yang 

melewati satu titik pengamatan selama satu satuan waktu yaitu menit,jam,dan 

waktu. Lalulintas harian adalah volume lalulintas rata-rata dalam satu hari, 

ada 2 jenis rata-rata lalulintas yaitu : 

1. LHRT adalah lalulintas harian rata-rata tahunan yang di peroleh dari 

jumlah kendaraan rata-rata selama satu tahun penuh 

2. LHR adalah lalulintas harian rata-rata yang di peroleh dari jumlah 

kendaraan rata-rata selama beberapa hari pengamatan 

Data LHR cukup akurat jika : 

a. interval waktu dapat menggambarkan hasil pengamatan yang 

fluktuasi arus lalu lintas selama 1 tahun. 

b.  Dari hasil LHR yang di gunakan adalah jumlah rata-rata kendaraan 

yang beberapa kali pengamatan lalulintas. (Silvia Sukirman  1999). 

2.5.2 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas  

Bertambahnya kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun, dan 

naiknya kemampuan membeli kendaraan, dls. Faktor yang paling 

mempengaruhi pertumbuhan lalulintas kendaraan adalah perkembangan 

daerah tersebut. (Silvia Sukirman  1999). 
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2.5.3 Lintas Ekivalen  

Beban lalu lintas kendaraan merupakan beban yang terjadi secara 

berulang-ulang selama masa pelayanan jalan. Besarnya beban lalu lintas di 

pengaruhi factor kendaraan seperti : Konfigurasi sumbu dan roda kendaraan, 

Volume lalu lintas dan roda kendaraan,Tekanan ban, dan lain-lain 

Penguasaan dalam mengolah data sangat mempengaruhi hasil tebal  

struktur perkerasan jalan selama masa pelayanan. 

Perbedaan Lintas Ekivalen sebagai berikut: 

a. LEP = lintas ekivalen awal umur rencana. 

b. LEA = lintas ekivalen akhir umur rencana. (Silvia Sukirman  1999). 

 

Setiap kendaraan memiliki minimal 2 sumbu yaitu sumbu depan dan 

belakang.  Ada sumbu ganda dan ada sumbu tunggal. 

 

2.6 Sifat Tanah Dasar 

Kestabilan Tanah dasar sangat mempengaruhi mutu jalan. Macam macam 

tanah dalam perkerasan biasanya ada tanah dasar asli, ada tanah dasar tanah galian 

atau timbunan yang disiapkan dengan cara di padatkan dengan sejumlah alat 

berat. 

Yang di gunakan untuk parameter daya dukung tanah dasar biasanya CBR 

(California bearing ratio). Parameter CBR ini sangat efektif untuk menentukan 

kondisi tanah dasar sebagai penunjang kokohnya struktur yang di rencanakan. 

(Silvia Sukirman  1999). 

2.6.1 Nilai CBR Pada Satu Titik Pengamatan 

Untuk menentukan nilai CBR daya dukung tanah sedalam 100cm yang 

mewakili satu titik pengamatan dengan rumus Japan Road Ass (42): 
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Dimana : 

hn   = tebal tiap lapisan tanah ke n 

100 = tebal total lapisan tanah yang diamati dalam cm 

CBRn  = nilai CBR pada lapisan ke n 

 

Gambar 2.2 Lapisan tanah pada satu titik pengamatan. 

(Silvia Sukirman  1999). 

 

2.6.2 CBR Segmen Jalan 

Suatu Jalan arah memanjang dapat melintasi berbagai jenis tanah dan 

kondisi medan yang berbeda dibandingkan dengan jalan arah melintang. 

Mutu daya dukung lapisan tanah dasar dapat bervariasi dari jelek sampai 

dengan baik atau sebaliknya. Jalan tersebut bisa saja melintasi jenis tanah 

yang berbeda kondisinya, dan keadaan medan pada tanah yang berbeda. 

Kekuatan yang didapat pada tanah dasar sangat bervariasi antara nilai yang 

buruk maupun baik.  

Tanah dasar punya pengaruh ekonomis atau tidak, jika struktur 

perencanaan tebal lapisan perkerasan jalan tersebut berdasarkan perhitungan 

nilai yang terburuk dan tidak memenuhi syarat jika berdasarkan hanya nilai 

terbesar.sebaiknya ada Pembagian segmen-segmen jalan pada DDT yang 

hampir sama dari setiap segmen.segmen jalan merupakan ruas jalan yang 

memiliki mutu daya dukung,sifat tanah, dan keadaan lingkungan relative 

sama.  
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Pada 1 nilai segmen mempunyai 1 nilai CBR berupa nilai dalam bentuk 

persen yang mewakili DDT dasar untuk di gunakan pada perencanaan tebal 

lapisan perkerasan segmen jalan tersebut. dengan menggunakan cara grafis 

atau dengan cara analitis. (Silvia Sukirman  1999). 

a. Secara analitis 

b. CBRsegmen = CBRrata-rata – (CBRmaks – CBRmin)/R 

c. Dimana nilai R tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam 1 

segmen. Besarnya nilai R dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini. 

 

Tabel 2.2 Nilai R untuk perhitungan CBR segmen 

 

d. Secara grafis 

Berikut ini adalah prosedurnya: 

1. Berapa nilai CBR yang terendah pada data. 

2. Susunlah nilai CBR yang terendah ke yang tertinggi, dan 

tentukan jumlah data, nilai CBR Di susun secara tabelaris. 

3. Nilai 100% itu adalah nilai angka terbanyak, 100% merupakan 

angkan presentase data. 

4. Gambarkan hubungan antara nilai CBR dan persentase. 

5. Nilai angka 90% adalah nilai CBRsegmen. 

Jumlah titik Pengamatan Nilai R 

2 1,41 

3 1,91 

4 2,24 

5 2,48 

6 

7 

8 

9 

>10 

2,67 

2,83 

2,96 

3,08 

3,18 
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2.7 Kondisi Lingkungan 

Perubahan temperature yang terjadi siang dan malam, menyebabkan mutu 

struktur perkerasan jalan berkurang, menjadi aus dan rusak. Di Indonesia 

perubahan temperature dapat terjadi karena memiliki iklim penghujan dan 

kemarau. 

Beberapa cara Peresapan air ke dalam struktur perkerasan jalan seperti : 

- Adanya keretekan pada permukaan jalan 

- Sambungan perkerasan 

- Muka air tanah dan fluktuasinya  

- Atau dari bahu jalan, dan mata air di lokasi. (Silvia Sukirman  1999). 

2.7.1 Air dan Tanah Dasar (Subgrade) 

Terjadinya Rembesan air ke badan jalan merupakan efek dari Aliran air 

disekitar badan jalan yang terperangap dalam struktur perkerasan jalan 

mengakibatkan : 

- Ikatan antara agregat dengan aspal pada lapisan perkerasan beraspal 

berkurang bahkan lepas sehingga berakibat timbulnya lubang lubang. 

- Daya dukung tanah dan lapis ondasi berkurang. 

- Terjadinya efek PUMPING apabila terdapat kendaraan berat yang 

bergerak di tempat di mana ada air terjebak dalam lapisan perkerasan 

jalan. Hal ini akan mempercepat rusaknya perkerasan jalan. 

memelihara kadar air dalam keadaan seimbang merupakan cara agar 

kondisi tetap baik. Hal ini dapat dilakukan dengan: 

- drainase jalan. 

- Bahu jalan lapis kedap air. 

- Pemadatan Tanah dasar  

- Menggunakan tanah dasar yang normal guna mempermudah perencanaan. 

- Menggunakan lapis permukaan jalan kedap air. 

- Lapisan perkerasan yang lebar dari lebar yang dibutuhkan dan memiliki 

kemiringan. tergantung kondisi di lapangan. (Silvia Sukirman  1999). 
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2.7.2 Perubahan Temperatur 

Perubahan musim penghujan temperature turun dan musim kemarau 

temperature naik atau karena pergantian siang hari yang mengakibatkan suhu 

menjadi dingin dan malam hari mengakibatkan suhu menjadi panas, yang 

mengakibatkan suatu perubahan temperature di indonesia, tetapi daerah dengan 

4 musim lebih besar perubahanya. (Silvia Sukirman  1999). 

 

2.8  Rencana Anggaran Biaya 

2.8.1 Pengertian RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

Rencana Anggaran Biaya memperhitungkan banyaknya biaya yang 

diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya- biaya lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan proyek.  

Dalam membuat Analisa harga satuan setiap satuan pengukuran harga 

aktual di lapangan dan mempertimbangkan kondisi lapangan setempat agar 

sesuasi dengan spesifikasi yang di gunakan.  

Harga satuan setiap mata pembayaran memiliki overhead dan profit maka 

perhitungan untuk menentukan koefisien upah tenaga kerja dan peralatan yang 

setelah terlebih dahulu menentukan asumsi-asumsi dan faktor-faktor bahan 

serta prosedur kerjanya. faktor alat dipengaruhi oleh tipe serta kondisi 

peralatan, cuaca dan keterampilan operator alat, sehingga angka koefisien 

bahan dan peralatan berbeda.  

2.8.2 Tujuan  dan Fungsi Rencana Anggaran Biaya 

Tujuan RAB ini Untuk mengetahui bagaimana harapan/sasaran secara 

jelas dan formal, untuk menghindari kerancuan dan memberikan petunjuk 

terhadap apa yang hendak dicapai dalam anggaran biaya pada struktur 

perencanan. Menyediakan anggaran biaya terinci dengan maksud untuk 

mengurangi keraguan dan memberi pengarahan harga satuan yang jelas 

tentang harga bahan dan material dalam upaya mencapai tujuan perencanaan 

anggaran biaya.  (Nurcholid Syawaldi, 2014). 
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Fungsi RAB ini adalah Sebagai pedoman pada struktur rencana anggaran 

biaya pada pelaksanaan pekerjaan dan alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan 

agar terkoordinir dengan baik dari awal pelaksanaan sampai akhir 

pelaksanaan. (Nurcholid Syawaldi, 2014). 

2.9  Analisa Harga Satuan Dasar (HSD) 

Penerapan perhitungan penyusunan komponen dalam harga satuan pekerjaan 

yang memerlukan beberapa harga satuan yaitu harga satuan pekerjaan tenaga 

bahan,alat,dan pekerja. Berikut langkah-langkah persyaratan komponen utama 

harga satuan. (Kementrian Pekerjaan Umum 2013). 

2.9.1 Langkah Perhitungan harga satuan Tenaga Kerja 

Tahapan dalam perhitungan HSP sebagai berikut: 

a. Data yang di dapat dari upah hasil survai pada lokasi proyek yang 

berdekatan dan berlaku dan sesuai dengan peraturan daerah. 

b. Jumlah tenaga kerja di perhitungkan, baik yang dari luar daerah maupun 

tidak, dengan pertimbangan berapa biaya makan, menginap dan 

transport. 

c. Dalam 1 bulan pasti ada hari efektif, berapa jumlah hari efektif bekerja 

selama satu bulan pada setiap pekerja (22-26 hari), dan berapa jumlah 

jam efektif dalam satu hari dalam harinya (7 jam). 

d. Hitunglah berapa biaya upah/jam dan upah/orang pada bagian-bagian 

pekerjaan yang di lakukan. 

e. Rata-rata seluruh biaya upah yaitu per jam. (Kementrian Pekerjaan 

Umum 2013). 

2.9.2 Langkah Perhitungan harga satuan pekerjaan (HSD) Alat 

Komponen penyediaan alat kebanyakan proyek dilakukan berdasarkan 

sistem sewa, dalam mata pembayaran pada system penyewaaan alat 

tergantung pada jenis pekerjaannya jangan sampai tidak efektif dalam 

penyewaan. Kebutuhan alat-alat berat maupun alat bantu sangat dibutuhkan 
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dalam tenaga kerja pada umumnya. harga satuan dasar alat memiliki factor 

pengaruh antara lain:  

a. Pemakaian jenis peralatan,. 

b. Efisiensi dalam pekerjaan. 

c. Tak menentunya kondisi cuaca. 

d. kondisi di lapangan/medan. 

e. jenis material yang dikerjakan dan jenis bahan yang di gunakan. 

(Kementrian Pekerjaan Umum 2013). 

2.9.3 Langkah Perhitungan harga satuan pekerjaan (HSD) Bahan 

Faktor yang dapat mempengaruhi perhitungan HSPK (harga satuan 

pekerjaan pada suatu proyek), berkaitan tentang bagaimana menentukan harga 

bahan pada daerah setempat, dan yang harus di perhitungkan berapa jumlah 

ongkos memuat bahan material meliputi transportasi untuk mengangkut dan 

membongkar. 

 Perhitungan kapasitas produksi alat dengan : 

1.   satuan pengukuran per jam. 

2. data berapa kapasitas alat yang di gunakan. 

Ada 3 bagian dalam perhitungan harga satuan dasar bahan yaitu  

1. satuan bahan baku seperti pasir, batu, semen,dll. 

2. Satuan bahan olahan seperti macam-macam agregat,aspal,dll 

3. Satuan dasar bahan jadi seperti beton pracetak,tiang pancang,dll. 

(Kementrian Pekerjaan Umum 2013).    


